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ভাড়ায় চালিত গালড় (FHV) সংরক্ষণ সম্পলকিত 
প্রায়শই লিজ্ঞালসত প্রশ্নাবিী – অস্থায়ী প্রলিয়া 

1. িাইসসন্সলি আলি কীভাসব সংরক্ষসণর িন্য রাখসবা? আপন্াসক TLC ওসয়বসাইি থেসক ভাড়ায় চালিত 
গালড় (FHV) TLC সংরক্ষণ ফরিলি লপ্রন্ট করসত হসব এবং অনু্সেদ 1 এবং 2 পূরণ করসত হসব। 
সমূ্পণি পূরণকৃত ও স্বাক্ষরকৃত ফরিলি এই লিকান্ায় licensinginquiries@tlc.nyc.gov ইসিইি 
করুন্ আপন্ার গালড়র িাইসসন্সলি সংরলক্ষত হওয়ার পর আপলন্ একলি লন্লিতকরণ থিসসি পাসবন্। 

2. DMV অলফসগুলি বন্ধ, আলি কীভাসব আিার TC থেিগুলি সিপিন্ করব? 
সকি NYS DMV অলফসসর DMV বন্ধ হসয় যাওয়ার কারসণ TLC থেিধারী গালড়র স্বতন্ত্র িালিসকরা 
তাসদর গালড়র িন্য যাত্রী থেি সংগ্রহ করসত পারসবন্ ন্া। থসসক্ষসত্র TLC আপন্াসক TLC প্রদত্ত DMV 
থেিগুলি ততলদন্ আপন্ার কাসে রাখসত থদসব যতলদন্ ন্া DMV তাসদর অলফসসিূহ আবার থখাসি এবং 
আপলন্ সিপিন্ কসর আপন্ার গালড়র িন্য যাত্রী থেি সংগ্রহ করসত পাসরন্। একবার সংরক্ষণ করার 
আসবদন্ ফরি িিা থদওয়ার পর আপলন্ ভাড়ায় গালড় চািাসত পারসবন্ ন্া। যলদ আপন্াসক গালড় চািাসত 
পাওয়া যায়, তাহসি আপন্াসক তিব করা হসব এবং আপন্ার গালড় িব্দ করা হসব। বযবসা িালিকান্াধীন্ 
যান্বাহন্গুলিসক অবশযই তাসদর থেিগুলি ডাকসযাসগ সিপিন্ করসত হসব এবং প্রদত্ত ইসিইি লিকান্ায় 
FS-6 এর একলি কলপ TLC-থক থপ্ররণ করসত হসব।" ডাকসযাসগ কীভাসব আপন্ার থেিগুলি DMV-থত 
সিপিণ করসত হসব থস বযাপাসর লন্সদিশন্ার িন্য এখাসন্ লিক করুন্ অেবা আসরা তসেযর িন্য DMV 
ওসয়বসাইসি যান্ https://dmv.ny.gov কীভাসব ন্তুন্ TC থেি পাসবন্ এবং আপন্ার িাইসসন্সলি পুন্রায় 
সলিয় করসবন্ থস সম্পসকি 90 লদন্ পসর আপন্াসক অবলহত করা হসব। 

3. প্রশ্ন: আিাসক লক আিার FHV িাইসসন্স সংরক্ষসণর িন্য রাখসতই হসব? 
উত্তর: ন্া। আপন্ার গালড়র িাইসসন্স সংরক্ষসণর িন্য রাখা সমূ্পণি ঐলেক। 

4. প্রশ্ন: ডেক্যালগুলল সরাতে ক্ী আমাতক্ Woodside-এ ডেতে হতে? 
উত্তর: COVID-19 সঙ্কতের সমতে েযলিগেভাতে পলরদর্শন সীমােদ্ধ ক্রার জনয আপনাতক্ এই মহুুতেশ  
Woodside োওোর প্রতোজন ডনই। েলদ এটি পলরেেশ ন হে েতে আপনাতক্ জানাতনা হতে। 

5. প্রশ্ন: TC থেিগুলি সিপিন্ করার পর আলি কী আিার লবিা থকাম্পালন্র কাে থেসক থকাসন্া 
অেি থফরত পাসবা বা বযয়পলরসশাধ করা হসব? 
উত্তর: থেি সিপিণ করার আসগ লবিার উপর প্রতযালশত থকাসন্া থফরতসযাগয বা পলরসশাধসযাগয অসেির 
বযাপাসর লবস্তালরত িান্সত আপন্ার লবিা থকাম্পালন্র সাসে থযাগাসযাগ করুন্। 

6. প্রশ্ন: যলদ আিার কাসে থেসির বাইসরর থেি অেবা কােি থেি োসক, তাহসি লক হসব? 
উত্তর: আপন্ার থেিগুলি সিপিন্ করার বা কােি থেিগুলি সংরক্ষণ করার প্রলিয়া সম্পসকি িান্সত 
আপন্াসক স্থান্ীয় DMV অলফসস থযাগাসযাগ করসত হসব। 

7. প্রশ্ন: যলদ আলি িাইসসন্স বযবহার ন্া কসর োলক তাহসি লক TLC থেসক আিাসক থকাসন্া অেি থফরত 
থদওয়া হসব? 
উত্তর: ন্া। TLC এর লফ থফরতসযাগয ন্য়।  
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8. প্রশ্ন: িাইসসন্স সংরক্ষসণর িন্য রাখসত লক থকাসন্া TLC লফ আসে? 
উত্তর: থকাসন্া লফ এর প্রসয়ািন্ থন্ই। 

9. প্রশ্ন: আিার থডকযািগুলি সরাসন্া হসয়সে এবং FHV TLC সংরক্ষণ ফরি পূরণ করা হসয়সে এ লবষয়লি 
আলি TLC-থক কীভাসব িান্াসবা? 
উত্তর: যখন্ আপলন্ সংরক্ষণ ফরিলি পূরণ কসরন্, আপলন্ প্রতযয়ন্ কসরন্ ও লন্লিত কসরন্ থয সকি TLC 
থডকযাি গালড় থেসক সরাসন্া হসয়সে যার িন্য সংরক্ষণ ফরিলি িিা থদওয়া হসে। 

10. প্রশ্ন: আলি কতলদন্ আিার িাইসসন্স সংরক্ষসণর িন্য রাখসত পারসবা? 
উত্তর: 90 লদন্। 

11. প্রশ্ন: আলি কতবার আিার FHV িাইসসন্স সংরক্ষসণর িন্য রাখসত পারসবা? 
উত্তর: শুধুিাত্র একবার। 

12. প্রশ্ন: 90 লদন্ থশষ হসয় থগসি লক আিাসক িান্াসন্া হসব? 
উত্তর: হযাাঁ। 

13. প্রশ্ন: যলদ আলি 90 লদন্ পসরও তা সংরক্ষণবস্থা থেসক থবর ন্া কলর তাহসি কী হসব? 
উত্তর: আপন্ার িাইসসন্সলি বন্ধ হসয় যাসব। 

14. প্রশ্ন: েলদ আলম লেমার োক্া ডদওো েন্ধ ক্তর ডদই োহতল ক্ী হতে? 

উত্তর: আপন্ার লেমা প্রদান েন্ধ ক্তর লদতল ক্ী ঘেতে ডস সম্পতক্শ  আরও েতযযর জনয আপনার লেমা 
ডক্াম্পালন ও ডে ডেে আপনার DMV ডেেগুলল ইসুয ক্তরলিল োতদর সাতয ডোগাতোগ ক্রুন। 
আপলন েলদ িালিক হন এেং আপনার TC ডেে সমপশণ ক্রতে না পাতরন োহতল আপলন এই সমতে োত্রী 
ডেে পাতেন না এেং আপনার েযলিগে েযেহাতরর জনয গালির প্রতোজতন আপলন গালিতে TC ডেে 

রাখতে পাতরন। (অনগু্রহ ক্তর েহুল লজজ্ঞালসে প্রশ্ন #2 ডদখুন)। 

15. প্রশ্ন: যলদ আলি আিার লবগত লবিার কারসণ আিার থেিগুলি সিপিন্ কলর এবং থস সম্পসকি  
TLC-থক ন্া িান্াই, তাহসি লক হসব?  
উত্তর: আপন্ার িাইসসন্সলি বন্ধ হসয় যাসব এবং থেি স্থান্ান্তর প্রলিয়ার িাধযসি িাইসসন্সলি পুন্রায় 
চািু করার িন্য আপলন্ 60 লদন্ সিয় পাসবন্। 

16. প্রশ্ন: TC ডেেেুি DMV লনেন্ধন ক্ী সলিে যাক্া প্রতোজন? 

উত্তর: সলিে DMV লনেন্ধতন TLC প্রতোজন হে না েখন গালির লাইতসন্স ডোতরতজ যাতক্ এেং েলদ 

আপলন DMV-এ ডেে সমপশণ ক্তর যাতক্ন। আপলন েলদ আপনার TC ডেেগুতলা গালিতে রাতখন এেং 
শুধুমাত্র েযলিগে েযেহাতরর জনয গালি েযেহার ক্তরন, োহতল আপনাতক্ DMV-এ আপনার 

ডরলজতের্ন েজাে রাখতে হতে। 

17. প্রশ্ন: ডোতরতজ যাক্া ডক্াতনা গালির জনয ক্ী লেমা চাললতে ডেতে হতে? 
উত্তর: আপলন েলদ DMV-ডে ডেে সমপশণ ক্তরন েতে গালির লাইতসন্স ডোতরতজ যাক্াক্ালীন লেমার 

ডক্াতনা TLC প্রতোজন হতে না। আপলন েলদ লনতজর TC ডেেগুলল গালিতে রাতখন এেং ডসগুলল DMV এর 

ক্াতি আত্মসমপশণ না ক্তর যাতক্ন, েতে আপলন শুধুমাত্র েযলিগে েযেহাতরর জনয গালিটি েযেহার 

ক্রতে পাতরন েতেই আপনাতক্ TLC এর প্রতোজনীেো অনুসাতর আপনার লেমা চাললতে ডেতে হতে। 
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18. প্রশ্ন: আলি চাইসি লক 90 লদসন্র আসগ সংরক্ষণ থেসক আিার গালড়র িাইসসন্স সরাসত পারসবা? 
উত্তর: হযাাঁ। আপলন্ 90 লদসন্র আসগ থযসকাসন্া সিয় সংরক্ষণ থেসক আপন্ার গালড় সরাসত পারসবন্, 
লকন্তু একবার সরাসন্ার পর আপলন্ আবার িাইসসন্সলি সংরক্ষসণর িন্য রাখসত পারসবন্ ন্া। 

19. প্রশ্ন: আলি কীভাসব আিার গালড়র িাইসসন্স সংরক্ষণ থেসক সরাসবা এবং ন্তুন্ TLC থডকযাি পাসবা? 
উত্তর: আপন্াসক একলি TLC থেি স্থান্ান্তর করসত হসব ($25) এবং একলি ন্তুন্ TC থেি সংগ্রহ করসত 
হসব (DMV লন্বন্ধন্, িযাক্স এবং থেি লফ)। তারপসর থযখাসন্ আপন্ার গালড়সত TLC থডকযািগুলি 
িাগাসন্া হসব থসখাসন্ চাকু্ষষ পলরদশিসন্র িন্য একলি সিয় লন্ধিারণ করা হসব। সংরক্ষণ থেসক গালড় 
সরাসন্ার বযাপাসর পরবতিী একলি তালরসখ আপলন্ লবস্তালরত লন্সদিশন্া পাসবন্। 


